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PUHEENJOHTAJAN 
TERVEISET

SUOMEN VALIMOTEKNISEN 
YHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Vastaava päätoimittaja 
Sampo Vauhkonen, 
puh. 040 825 5810

Toimitussihteeri 
Jani Isokääntä, 
puh. 040 834 8088

Olavi Piha, 
puh. 040 7211220 

Juhani Orkas, 
puh. 050 556 2288

Lehden ulkoasu ja taitto: 
Marjo Salmela/Studio 
Spotnik/SFTec Oy 

Aineistot: 
jani.isokaanta@svy.info

Painopaikka: 
Bookcover, Seinäjoki
Painosmäärä: 700

Lehti ilmestyy 4 kertaa 
vuodessa.

Seuraavan lehden 
ilmestymispäivä vko 23/2022 
Aineistot viimeistään 10.05. 
mennessä.

Suomen Valimotekninen Yhdistys, 
SVY on perustettu vuonna 1947. 
SVY:n tarkoituksena on valimotek-
niikasta kiinnostuneiden yhdistä-
minen sekä valimotekniikan ja va-
lunkäytön edistäminen teknolo-
gia, ihminen ja ympäristö huo-
mioon ottaen.

Muutama vuosi sitten kirjoittelin puheenjohtajan palstaa täsmälleen 
samassa paikassa, mutta jotakuinkin täysin erilaisissa olosuhteissa. Sil-
loin ikkunasta näkyi vihreä nurmikenttä. Nyt on haastavaa nähdä edes 
tuota kenttää valtavien aurapenkkojen takaa. Lunta piisaa riesaksi asti. 
Olemme saaneet lukea eteläisen Suomen lumikaaoksesta. Tuo on sikäli 
ironista, että meidän suomalaisten pitäisi olla viimeinen sakki maailmas-
sa joka lunta kavahtaa. Olemmeko oppineet pääsemään liian helpolla? 

Korona oli viime vuoden ykkösaihe mediassa, ja varmaan top 3 listalla 
myös kahvipöytäkeskusteluissa. Vaikka pandemiaa ei ole vielä totaali-
sesti selätetty, meidän on pakko ruveta palaamaan normaaliin päiväjär-
jestykseen. Monille se tulee varmasti olemaan vaikeaa, jos arki on pyö-
rinyt koronan ehdoilla. Vaikka korona onkin jo poistunut median ykkös-
uutisen paikalta, ei nykyisiä lööppejä voi pitää yhtään parempina.  

Venäjän aggressio Ukrainassa on vähintään yhtä huolestuttava ilmiö 
kuin korona suomalaisesta näkökulmasta. Sillä tullee olemaan mittavat 
vaikutukset myös Suomen teollisuudelle ja liikenteelle, mikäli hallituk-
semme pitäytyy poteroissaan eikä tee kaikkeaan energian hinnan kar-
kaamisen ehkäisemiseksi. Ensimmäinen temppu tulisi olla energiave-
rotuksen alentaminen. Se on kuitenkin vain ensiapua. Suomen tulee 
pyrkiä energiaomavaraisuuteen pikimmiten. Saksa on erinomainen 
esimerkki siitä, millaiseen niskalenkkiin voi joutua, kun poliitikot seu-
raavat ihanteitaan ilman, että riskejä otetaan todesta. 

Nyt on korkea aika palauttaa se suomalainen tekemisen meininki. 
Meidän on itse tehtävä se, minkä voimme, ja se ei muuten ole vähän 
se. Unohdetaan kaikki intersektionaalinen vikinä ja ryhdytään töihin. 
Aloitetaan vaikka lumikinoksista. No, se maailman menosta... Yhdistyk-
semme talviopintopäiviä on siirrelty reilu vuosi, ja seuraava yritys on 
toukokuussa. Toivon erittäin runsasta osallistumista, ja että pääsemme 
tapaamaan taas joukolla, ja keskustelemaan niin opintopäivien aiheista 
kuin aiheen vierestäkin. 

Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa saimme kuulla, että 
yhdistyksemme pitkäikainen ja aikaansaava asiamiehemme luopuu teh-
tävästään. Tämä on toki ikävää, mutta toisaalta erittäin ymmärrettävää. 
Edessämme on siis uuden asiamiehen rekrytointi. Yhdistyksellämme on 
edessä työntäyteinen vuosi ja toivon, että sama tilanne on myös vali-
moillamme ja yhteistyökumppaneillamme. Maailma ei päästä meitä 
helpolla, mutta ehkäpä niin ei ole tarkoituskaan olla. Eteenpäin, sa-
noi mummo lumessa... 

Sampo  
Vauhkonen
Puheenjohtaja
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Hüttenes-Albertus  on teknologiajohtaja val imokemian alal la.

Vuosikymmenien kokemuksen ja intensi ivisen tutkimus- ja

kehitystyön ansiosta meil lä on asiantuntemusta tarjota

asiakkai l lemme parhaat mahdoll iset tuotteet jokaiseen

käyttökohteeseen.

JOHTAVAA ASIANTUNTEMUSTA

Beijer Oy

www.beijers.fi    info@beijers.fi

Cold-Box

Epäorgaaniset

sideaineet

Peitosteet

Furaani,

Alphaset

 

Kokillipeitosteet

www.ha-group.com



VALIMOVIESTI 1/2022 5

Alkanut vuosi ei tuonut muutoksia 
kokouskäytäntöihin, hallitus piti 2.2. 
kokouksensa etäyhteyksillä Teams-
ympäristössä.  

Jäsenrintamalla tapahtui lievää 
liikettä positiiviseen suuntaan, kun 
uusia henkilöjäsenhakemuksia saa-
tiin käsittelyyn yksi kappale ja yritys-
jäsenhakemuksia kaksi kappaletta, 
eikä yhtään eroanomusta ollut käsi-
teltävänä. Hallitus hyväksyi kokouk-
sessaan yhdistyksen uudeksi jäse-
neksi seuraavan henkilön: Nurmi-
nen Pasi, RedBook Valu Oy, sekä 
seuraavat yritykset: Heat Masters 
Oy ja Mallikas Oy. Pasi ehti odottaa 
jäsenkäsittelyä vähän turhankin pit-
kään, mutta kun samaan aikaan oli 
yhdistyksen kotisivujen kautta laitta-
nut jäsenhakemuksen myös sekä 
Mustanaamio että Hämähäkkimies, 
niin asiamiehelle nousi epäilys mui-
denkin hakemusten oikeellisuudes-
ta. Tai sitten Hämppis kohta soitte-
lee kiukkuisena. Hallitus ja asiamies 
toivottavat uudet jäsenet tervetul-
leiksi mukaan yhdistyksen toimin-
taan. Näin ollen yhdistyksen jäsen-
määrä on nyt 562 jäsentä sekä 47 
yritysjäsentä.  

Kuluvan toimikauden osalta jä-
senmaksut henkilö- ja yritysjäsenil-
le toimitetaan kevään kuluessa, jo-
ten tarkkailkaa postianne. Jäsen-
maksuista asiamies ja hallituksen 
puheenjohtaja saivat palautetta 
tarkkaavaiselta jäseneltä (kiitokset 
yliasiamies Seppälälle) koskien pit-
kästä aikaa korotettuja jäsenmaksu-
ja. Yhdistyksen säännöissä lukee yk-
siselitteisesti, että yritysjäsenen jä-
senmaksu on kymmenen kertaa 
henkilöjäsenen maksu, ja opiskeli-
jajäsenen jäsenmaksu on puolet 
henkilöjäsenen maksusta. Loka-
kuun vuosikokouksessa hallituk-
sen ehdotuksesta henkilöjäsenen 

maksu korotettiin 30 euroon, mut-
ta samanaikaisesti yritysjäsenmak-
su vain 250 euroon. Lisäksi jo vuo-
sia on ollut vuosikokouksen hyväk-
syntä sille, ettei opiskelijajäseniltä 
veloiteta jäsenmaksua. Tällä het-
kellä opiskelijajäseniä on yksi kap-
pale, mutta yritysjäseniä on huo-
mattavasti useampia. Hallitus ja 
asiamies pahoittelevat tällaista 
sääntöjen vastaista toimintaa, ja 
asiaan tullaan esittämään muutok-
sia seuraavassa vuosikokouksessa.   

Edellisessä hallituksen kokoukses-
sa pöydälle jätettyyn Paavo Tenni-
län rahastoon tulleeseen  apuraha-
hakemukseen saatiin täydennystä. 
Toimitetusta täydennyksestä huoli-
matta hallitus totesi, että hakemus 
ei täytä Paavo Tennilän rahaston 
eikä SVY:n erikoisrahaston kritee-
rejä, jolloin perustetta avustuksen 
myöntämiselle ei ole. Pähkinän-
kuoressa Paavo Tennilän rahastos-
ta myönnettävien apurahojen tar-
koituksena on tukea taloudellises-
ti suomalaista valimotekniikan ja 
valunkäytön edistämistä teknolo-
gia, ihminen ja ympäristö huomi-
oon ottaen. Hakemukset osoite-
taan edelleen SVY:n hallituksel-
le, josta ne ohjataan eteenpäin.    

Perinteiset Talviopintopäivät 
jouduttiin jälleen siirtämään suun-
nitellusta ajankohdastaan 3.-4.2.
2022. Tämä ei nykytilanteessa 
varmaankaan ollut kenellekään
 arvaamatonta. Sen sijaan jonkin-
moisena yllätyksenä tuli se, että 
hallituksen päätöksellä toukokuul-
le siirretyt opintopäivät eivät sovi 
Tampereelle samaan aikaan jää-
kiekon MM-kisojen kanssa. Tai 
mahtuisivat, mutta hotellien hinnat 
lähentelevät tähtitieteellistä. Näin 
ollen opintopäivien uusi ajankohta 
on ennen hokituuria, 5.-6.5.2022 

Tampereella. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot toisaalla tässä lehdessä.  

Asiamies kiittää jo tässä vaiheessa 
jäsenistöä ja yhdistyksen nykyistä se-
kä menneitä hallituksia yhteistyöstä. 
Väliaikaiseksi sovittua pestiä tulee 
nyt keväällä täyteen kahdeksan vuot-
ta. Muiden työkiireitteni merkittäväs-
ti lisäännyttyä on parempi luovuttaa 
kapula ensi syksystä lähtien vereväl-
le voimalle, on kysessä sitten uusi 
asiamies tai -nainen.      

 

ASIAMIEHELLÄ 
ON ASIAA

Jani 
Isokääntä
Asiamies

KEVÄÄN KUULUMISIA
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Subscribe to our newsletter at www.foseco.se now

www.foseco.se   infosweden@foseco.com

FOSECO. Think beyond. Shape the future.

FEEDEX FEF a fl uoride emission 
free, highly exothermic and high 
pressure-
resistant
feeder sleeve

Product
new

FLUORIDE 
EMISSION FREE

FIND 
OUT 
MORE:

Castings are indispensable in the building of wind turbines, that not only generate large volumes of 

energy, but are also able to withstand the strongest of storms. 

Foundries have relied on having a strong partner at their side for more than 100 years, with innovative

solutions, e�  cient technologies and products of the highest quality. Together with the expertise of 

experienced foundry engineers - worldwide and also directly on your doorstep.

By assisting with the construction of reliable wind turbines - 

with the help of our products and experts.

WE HELP TO SAVE 
TONNES OF CO2 EVERY DAY.
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VALIMOMUSEON 
KESÄN ASKELMERKIT  

UUSIA NÄYTTELYITÄ 

Suomen valimomuseon kevään ja 
kesän näyttelykalenteri on vihdoin 
valmiina. Reino Vesanderin valoku-
vanäyttely jatkuu huhtikuulle saak-
ka. Se kiinnostaa etenkin paikka-
kuntalaisia, sillä suurin osa kuvista 
on Karkkilasta. Seuraavaksi vuoros-
sa on perinteinen Karkkilan työvä-
enopiston kevätnäyttely, joka on 
joka vuosi tuonut runsaasti kävi-
jöitä. Viime vuonna näyttelyä ei
järjestetty koronan vuoksi. Tämä 
näyttely loppuu vappuna, minkä 
jälkeen pistetään pikaisesti pys-
tyyn Länsi-Uudenmaan ammatil-
listen museoiden yhdessä raken-
tama kiertonäyttely ”Sinulle mi-
nulta”. Näyttelyssä esitellään siis 
erilaisia lahjaesineitä, joiden taus-
talla on jokin hieno tarina. Esillä 
on muun muassa myös muuta-
ma Högforsin tehtaalla valmis-
tunut esine. 

Varsinainen kesäkausi jyrähtää 
käyntiin kesäkuun puolivälissä tai-
denäyttelyn voimin, kun Angela 
Nicoletti ripustaa isokokoiset ja 
näyttävät maalauksensa Galleria 
Bremerin seinille. Angela on aiem-

min tunnettu rokkarin muusana ja 
nimellä McCoy. Maalaamista hän 
on harrastanut vasta muutaman 
vuoden, mutta on nopeasti saa-
vuttanut töillään melkoisen suo-
sion, ja suosio tuntuu edelleen 
kasvavan. Odotamme tältä näyt-
telyltä paljon. 

Kesän päättää elokuun puolivä-
listä alkava näyttely ”Tex Willer 
vs. Heimo Vesa – Tex Willerin ja 
Fingerporin yhteisnäyttely”. Tä-
mä on tällä haavaa vielä niin sa-
notusti työnimi. Joka tapaukses-
sa kahdesta erillisestä näyttelyai-
hiosta koostettu yhteisnäyttely 
esittelee kummankin sarjakuvan 
vaiheita kuvasuurennosten, keräi-
lyesineiden, originaalitöiden ja 
muiden vastaavien avulla. Näyt-
tely jatkaa pitkälle syksyyn. 

MUSEON 
TIETOKANTAUUDISTUS 

Museon kulissien takaisesta 
työstä mainittakoon tietokantauu-
distus. Uudistus ei ole sujunut täy-
sin suunnitelmien mukaan, mutta 
on tätä kirjoitettaessa juuri toteu-

tunut. Valmista piti olla jo viime 
vuoden puolella. Tietokanta on 
siis se, johon digitaalisesti luette-
loidaan museon kuvat ja esineet. 
Karkkilan museossa on yli kymme-
nen vuoden ajan ollut käytössä 
Museoviraston hallinnoima Mus-
ketti-tietokanta. Olemme olleet 
siihen erittäin tyytyväisiä, mutta 
nyt tietokanta lakkautetaan Mu-
seovirastoon kohdistuneista bud-
jettileikkauksista johtuen. Uusi tie-
tokanta on nimeltään Yksa ja sitä 
hallinnoi mikkeliläinen Disec Oy. 

Muskettiin olimme vuosien saa-
tossa saaneet luetteloitua 7716 
kuvaa ja 1149 esinettä. Asiasanal-
la ”valimot” löytyy 1053 valoku-
vaa, ja esinepuolelta löytyy haku-
sanalla ”valurauta” 347 esinettä. 
Nyt nämä kaikki lomakkeet on 
siirretty Yksaan. Eikö olisi hie-
noa, että kuka tahansa pääsisi 
selaamaan, mitä kuvia ja esinei-
tä esimerkiksi näillä hakusanoilla 
löytyisi? Juuri tämä homma oli 
tarkoitus toteuttaa, sillä migraa-
tion yhteydessä luotiin rajapinta 
Finnaan (www.finna.fi), jossa on 
aineistoa Suomen eri museoista, 
kirjastoista ja arkistoista. Tämä ei 

TEKSTI: JANNE VIITALA
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Högforsin kaasukeitin 1900-luvun alusta. Esineen lahjoitti Högforsin tehdasmuseo Suomen valimomuseosäätiölle vuonna 1987, 
kun uutta museota perustettiin. Janne Viitala/KRM 
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kuitenkaan vielä toteutunut, sil-
lä Finnaan on tällä hetkellä niin 
monta museota jonossa, että 
asia realisoituu vasta vuoden 

vaihteessa. Eikä silloinkaan kaikki 
esineet ja kuvat sinne samalla ker-
taa siirry, vaan pikkuhiljaa, vaiheit-
tain. Mainittakoon, että Finnasta 

hakusanalla ”valimot” löytyy tällä 
hetkellä 1397 valokuvaa, ja haku-
sanalla ”valurauta” 998 esinettä. 
Kannattaa käydä vilkaisemassa. 

 

Herkku Vali-
momuseon 
kuva-arkis-
tosta: Tam-
pellan maa-
kaavaamo 
1940-50–lu-
kujen vaih-
teesta. KRM

Rattoisaa kevättä Valimoviestin lukijoille! 
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DRYING NEW VALUE
www.sftec.fi
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KAUHEAA KAAVAUSTA

Kaavaus on todennäköisesti kaikkein kriittisin valimoprosessin vaihe, mitä tu-
lee onnistuneen valutuotteen valmistuksen suhteen. Hyvien muottien valmis-
taminen vaatii todellista prosessin ymmärtämistä ja rautaista ammattitaitoa.  

TORSTAI 5.5.2022 

09:30 – 10:45 Yritysvierailu: Hetitec Oy, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere 
11: 30 – 12:00 Ilmoittautuminen hotellilla  
12:00 – 13:00 LOUNAS 

Avaus Markku Eljaala  

13:00 – 13:20 Valimoteollisuuden Euroopan tilannearvio vuodelle 2021. Juhani Orkas, Aalto-yliopisto 
13:20 – 13:40 Valimotutkimustilanteen katsaus. Juhani Orkas, Aalto Yliopisto 
13:40 – 14:30 Hiekkaprosessin oikea toteutus (hiekan siirto, siilomuotoilu, pölynpoisto) sekä prosessin seuranta 
ja valvonta, (mitä kannattaa mitata ja kuinka huonoa järjestelmää voi parantaa) Marcus Nybergh, Lux Oy 
14:30 – 15:00 KAHVI 
15:00 – 15:45 Onko uusi mikseri parempi kuin 30 vuotta vanha. Michele Ingegnoli, Foundry and Metallurgy 
Engineering 
15:45 – 16:30 Mikään ei ole muka muuttunut, mutta sutta tulee – Prosessin laadun hallinta ja ongelmien 
todellisten juurisyiden selvittäminen.  Markku Eljaala, Peiron Oy 
16:30 – 17:00 Paneelikeskustelua edellisistä aiheista  
19:30 ILLALLINEN 

 
PERJANTAI 6.5.2022 

09:00 – 09:45 Kehien käsittelylaitteet - kääntölaitteet, ketjukääntimet, siirtolaitteet ja – vaunut. 
Marcus Nybergh, Lux Oy 
09:45 – 10:30 Oikea peitoste oikeaan paikkaan – Peitosteiden valinta, valmistus, käyttö ja varastointi, sekä 
laadunvarmistus. Kari Koskinen, Foseco  
10:30 – 10:50 TAUKO  
10:50 – 11:50 Muottihiekan elvyttämisen kaikki eri vaihtoehdot - hyödyt vs. haitat. 
Tommi Sappinen, Aalto-yliopisto.  

Päätössanat Markku Eljaala  

12:00 LOUNAS 

Opintopäivät, 
ohjelma

Vuoden 2022 opintopäivät järjestetään 5.–6.5.2022. Tervetuloa 
Lapland Hotelsiin, osoitteeseen Yliopistonkatu 44, 33100 TAMPERE!



VALIMOVIESTI 1/2022 13

ILMOITTAUTUMISLOMAKE: TALVIOPINTOPÄIVÄT 
KAUHEAA KAAVAUSTA, TAMPERE 5.–6.5.2022. 

 

Nimi: ____________________________________ 

Yritys/maksaja (jos joku muu kuin yritys):____________________________________________ 
 
Vierailukohde: Hetitec Oy, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere, kello 9.30, 5.5.2022. 

Opintopäiväpaketti, jäsen 280 eur (__) ___________eur 
Opintopäiväpaketti, ei jäsen 320 eur (__) ___________eur 

Illallinen, alko 80 eur (__) ___________eur 
Illallinen, vesi 55 eur (__) ___________eur 

Yöpyminen 

1 -hengen huone 130 eur/hlö (__)  
2 -hengen huone 75 eur/hlö (__)  

Yhteensä ___________eur 

Opintopäiväpaketti sisältää vierailun, luennot, luentomonisteet, aamupäiväkahvin, iltapäiväkahvin, 2 kertaa lou-
naan sekä saunan. 

ERIKOISTOIVOMUKSET: 
Huonetoveri:____________________________________________________________ 
Ruokarajoitukset jne______________________________________________________ 
Päiväys ____. _____. 2022      Allekirjoitus ____________________________________ 

Ilmoittautumislomakkeen on oltava viimeistään torstaina 14.04.2022 perillä. Asiamies toivoo, että lähetät 
lomakkeen joko sähköpostin liitteenä osoitteeseen jani.isokaanta@svy.info tai SVY:n nettisivuilla osoittees-
sa www.svy.info. Kirjeitsekin voit ilmoittautua osoitteeseen SVY, Paavo Havaksen tie 5 D, 90570 OULU. 

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi peruuttaa ilman kuluja 21.04.2022 mennessä. Jos peruminen ta-
pahtuu tämän jälkeen, yhdistys veloittaa perumisesta mahdollisesti yhdistykselle aiheutuneet kulut osallistujalta.  

Yhdistys laskuttaa osallistumismaksut ilmoittautujan edustamalta yritykseltä, jos opintopäiville osallistuja ei toisin 
ilmoita.  

Varauksesi on voimassa, kun ilmoittautumislomake on palautettu ohjeita noudattaen. Lisätietoa antavat asiamies 
Jani Isokääntä, 040 834 8088 tai koulutustoimikunnan puheenjohtaja Markku Eljaala, 050 317 4267.

Vuoden 2022 opintopäivät järjestetään 5.–6.5.2022, Tampereella Lapland 
Hotel Tampereen tiloissa osoitteessa Yliopistonkatu 44, 33100 Tampere. 
Opintopäivien aiheena on kaavaus ja hiekanvalmistus. 
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SVY HAKEE ASIAMIESTÄ

SVY etsii uutta asiamiestä nykyisen luopuessa ko. tehtävästä. Toimi al-
kaa elokuussa 2022, sovittaessa aikaisemminkin. SINUSTAKO yhdistyk-
seemme uusi asiamies tai -nainen? Jos alla mainitut asiat tuntuvat 
omilta, voit olla etsimämme henkilö!  

LÖYTYYKÖ SINULTA SEURAAVIA OMINAISUUKSIA? 

–  VALIMOALAN/SIDOSRYHMIEN TUNTEMUSTA
–  TASEEN JA TULOSLASKELMAN YMMÄRRYSTÄ 
–  ORGANISOINTIKYKYÄ JA JÄRJESTELMÄLLISYYTTÄ
–  ERINOMAISIA VUOROVAIKUTUSTAITOJA JA KYKYÄ 
    TOIMIA JA VIIHTYÄ ERILAISTEN IHMISTEN KANSSA
–  PERUSTIETOTEKNIIKKATAITOJA
– MATKUSTUSVALMIUTTA, KIINNOSTUSTA EXCURSIOIHIN
– KIRJALLISET TAIDOT KATSOTAAN EDUKSI 
–  ILMOITUSMYYNNIN TYÖTÄ PELKÄÄMÄTÖNTÄ OTETTA
–  TARKKUUTTA JA ORIENTOITUNUTTA TYÖOTETTA

TOIVOMME, ETTÄ VALIMOALA ON SYDÄNTÄSI LÄHELLÄ. EHKÄPÄ OMAAT TERÄVÄN KYNÄN, JA 
HALUAT MAHDOLLISUUDEN TUODA JULKI TUOTOKSIASI. PIDÄT TYÖSKENTELYSTÄ ERILAISTEN IH-
MISTEN KANSSA, MUTTA SAAT MYÖS YKSIN AIKAISEKSI TULOKSIA. VOIT OLLA KOKENUT OSAAJA 
TAI URAN ALUSSA OLEVA VALIMOALAN YHDISTYKSEN TOIMINNASTA KIINNOSTUNUT HENKILÖ. 
ASIAMIEHEN TOIMI ON PUOLIVIRKA, JOKA ON AJANKÄYTÖLLISESTI SEKÄ PALKKAUKSELLISESTI 
VERRATTAVISSA VALTIOSEKTORIN ASIANTUNTIJATEHTÄVÄÄN. 
 
TYÖHÖN PEREHDYTETÄÄN, JOTEN LAITA ROHKEASTI HAKEMUSTA TULEMAAN! 

HAKEMUKSET LÄHETETÄÄN OSOITTEESEEN: 
jani.isokaanta@svy.info

LISÄTIEDOT:
ASIAMIES JANI ISOKÄÄNTÄ P. 040 834 8088, jani.isokaanta@svy.info
PUHEENJOHTAJA SAMPO VAUHKONEN P.  040 825 5810, sampo.vauhkonen@valmet.com

Avoimet
työpaikat
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At Sibelco we offer a wide range of moulding sands and 
refractory linings for induction furnaces, specializing in 
silica and olivine-based products that perform under the 
most demanding conditions.  We’ll help you select the 
right product to meet your needs against a range of criteria 
including chemical composition, grain size and distribution.

Find out more at sibelco.eu/metallurgy

multiple minerals  
  from a single source

See us at 

METEC 
2015 
16-20 June

Hall 3 Stand C55

foundry advert 1.1 195x130 5mm bleed .indd   1 03/03/2015   17:07:11

Valutuotteiden koneistusta yli 35 vuoden kokemuksella
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Metso Lokomo Steels Oy 

Metso Loko, Metso Loko, 
Metso Loko, Metso Loko, 
Metso Lokomo Steeeels, Steeels, 
Metso Lokomo Steels! 

 
Teräsvalu on 
tuo tuote verraton. 
Se kalliotkin jauhaa, 
kivet muhentaa,  
ou jee! 
Teräsvalu kova sana on. 

Pyörä turbiinin 
tuo sähkön piuhoihin, 
kun vain siipeen tehdään 
muoto optimin, 
ou jee! 
Tääkin taito Lokomolla on.  

 
Myös murskainkartiot ja leuatkin  
ne valikoiman tähtiä on, 
ja mangaanilla hinku suunnaton 
nyt kiven syöntihin on! 
Hatanpäällä on  
tuotanto valimon, 
kas Mansen keskustassa 
tehdas tämä on, 
ou jee! 
Lokomo sun lähelläsi on. 

Ympäristö on 
ykkönen ehdoton, 
kun visioita pohtii 
pomot valimon, 
ou jee! 
Pienet päästöt Lokomolla on. 

Tuomo Tiaisen 
viisuja, osa 4

(sävel: Menolippu)

Voi Lokomossa piirteen tunnistaa, 
se uudistumaan rohkea on. 
Se pölypussit uuniin upottaa 
ja pullatkin muotteina on.  

 
Tyhjöuuni on 
tuo sydän Lokomon. 
Se huippulajit leipoo 
terästuotannon, 
ou jee! 
VODCa- konvertteri paras on. 

 
Offshore-lajit syntyy, 
maragingitkin 
syvyyksien suurten  
uppopalloihin, 
ou jee! 
Tyhjöteräs täyttä rautaa on.  

 
Kun Lokomosta laulun tehdä saa, 
niin kiitollinen tehtävä on. 
Se perinteitään aina arvostaa, 
ja ajan kärjessä on. 
 

Metso Loko, Metso Loko, 
Metso Loko, Metso Loko, 
Metso Lokomo Steeeels, Steeels, 
Metso Lokomo Steels! 

Valimo toimii nykyisin nimellä 
TEVO Lokomo Oy. 
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Paavo Tennilän rahasto 
jakaa stipendejä 

Paavo Tennilän stipendirahaston stipendit haetaan jatkuvana hakuna. 
Hakemukset osoitetaan Suomen Valimotekninen Yhdistys ry:n halli-
tukselle vapaamuotoisesti.

Mikäli stipendinhakijalla on kysyttävää, asiamies vastaa kysymyksiin, 
ja lähettää pyydettäessä stipendirahaston säännöt kokonaisuudessaan.

le 30-vuotiaille valimoalan hen-
kilöille, stipendejä opintomatkoi-
hin, tutkimuksiin ja julkaisutoimin-
taan, stipendejä ammatilliseen pä-
tevöitymiseen, muihin kohteisiin, 
joiden SVY:n hallitus katsoo täyt-
tävän kohdan 3. vaatimukset, ei 
hallinnointiin.

8 §. Stipendien ja tunnustuspal-
kintojen jakotilaisuuksia voivat ol-
la mm. SVY:n, lahjoittajien tai op-
pilaitosten järjestämät tilaisuudet.

10 §. Stipendit on nostettava 
ja käytettävä vuoden kuluessa 
niiden myöntämisestä. Mahdol-
liset lykkäyspyynnöt on esitettä-
vä SVY:n hallitukselle.

11 §. Muiden kuin tunnustuspalkin-
tojen saajilta edellytetään raportoin-
tia SVY:n jäsenlehdessä tai muulla 
tavoin. 

Otteita säännöistä:

3 §. Rahaston tarkoituksena 
on stipendien, matka-avustusten 
ja tunnustuspalkintojen avulla tu-
kea Suomen valimoteollisuuden 
teknistä, taloudellista, ympäris-
töllistä ja henkilöstöpoliittista 
kehitystä sekä edistää SVY:n 
säännöissä mainittuja tarkoi-
tusperiä.

5 §. Rahastosta jaetaan varoja 
SVY:n hallituksen päätöksien pe-
rusteella siten, että sekä pääoman 
tuottoa että pääomaa käytetään, 
kuitenkin enintään 1/10 rahaston 
alkuperäisestä peruspääomasta 
vuodessa.

6 §. Rahastosta jaetaan varoja 
seuraaviin tarkoituksiin: tunnus-
tuspalkintoja ensisijaisesti vali-
moalan opiskelijoille sekä vali-
moteollisuutta ja/tai SVY:n toi-
mintaa edistäneille nuorille, al-

Hallitus kokoontuu neljä kertaa 
vuodessa tehden kokouksissaan 
päätökset stipendien jakamises-
ta saatujen hakemusten perusteel-
la rahaston säännöt huomioiden. 
Kirjalliset hakemukset tulee toimit-
taa kaksi viikkoa ennen hallituksen 
kokousta SVY:lle osoitteeseen:

Suomen Valimotekninen Yhdistys
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

tai sähköpostilla: 

jani.isokaanta@svy.info

Hakemukset osoitetaan Suomen 
Valimotekninen Yhdistys ry:n halli-
tukselle. Hakemus voi olla vapaa-
muotoinen, mutta siitä tulee ilme-
tä selkeästi olennaisimmat tiedot 
hakijasta, ja selvitys siitä, miksi tai 
mihin tarkoitukseen stipendiä 
anotaan.
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Valimoalan
henkilöitä

KUKA KUKIN ON? 

Nimesi ja työnantajasi/
kerro hiukan itsestäsi?
Jesse Hyytiäinen, menetelmä-
suunnittelija, teräsvalimo Raa-
hen Valimo Oy. Paljasjalkainen 
kymiläinen, ja entinen Karhulan 
valimolainen, jonka lupaus pa-
remmasta huomisesta toi Raa-
heen.

Miten päädyit valimoalalle? 
Reilut kahdeksan vuotta sitten sain 
Karhulan Valimolla työskenteleväl-
tä rakkaalta isosiskoltani vinkin, et-
tä sinne haettaisiin sisäisesti työn-
tekijää malliverstaalle. Soitin malli-
verstaan silloiselle työnjohtajalle, 
ja ilmeisesti tein sen verran lähte-
mättömän vaikutuksen, että maail-
ma aukeni, ja pääsin pukemaan si-

niset lappuhaalarit päälleni. Vali-
mon omistajavaihdoksen ohessa 
vanhemman mallisuunnittelijan 
Kosti Hanskin myötämielisellä 
kannustuksella pääsin opiskele-
maan CAD/CAM-suunnittelua. 
Asioiden edetessä mukaan tuli 
melko nopeasti myös menetel-
mäsuunnittelu Pekka Olkinuoran 
ja Seppo Kaikkosen erinomaisella 
opastuksella. Luulenpa, että sain 
näiltä rautaisilta ammattilaisilta 
enemmän, kuin koskaan pystyn 
takaisin antamaan. 

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi /
mitä olet tänään tehnyt? 
Päiväni alkaa useimmiten kofeiini-
pitoisella rohkaisulla, samalla tar-
kastaen työsähköpostini ja miet-

tien, että mitä pahaa minä olen oi-
kein tehnyt ansaitakseni tämän kai-
ken. Tästä selvittyäni aikani kuluu 
aika pitkälti niin uusien, että jo tut-
tujen valukappaleiden ja näiden 
mallivarusteiden suunnittelussa ja 
optimoinnissa. Tänään päivästäni 
vei muutaman hetken ihmetelles-
sä ja selvitellessä, että miksi put-
sattu valukappale näyttää aivan 
erilaiselta verrattaessa asiakkaan 
lähettämään valukuvaan… 

Miksi valimoalalle / 
mikä alassa kiehtoo? 
Valaminen on maailman hienointa 
hommaa. On lukemattomia erilai-
sia muuttujia, jotka vaikuttavat lop-
putulokseen, valitettavan usein ne-
gatiivisesti. Onnistumisista saa kui-

Juttusarjamme tutustuttaa lukijat valimoalalla työskenteleviin henkilöihin. 
Tällä kertaa vuorossa on Jesse Hyytiäinen, jonka haastoi Pekka Olkinuora.  

Kuka on Jesse? 

Jesse Hyytiäinen 
toimii  menetelmä-
suunnittelijana Raa-
hen Valimo Oy:ssä. 
Valimoalan henkilöi-
tä -juttusarjassamme 
edellinen haastatelta-
vamme Pekka Olki-
nuora kysyy Jesse 
Hyytiäiseltä vinkkejä, 
miten saada työnteki-
jät viihtymään ja mo-
tivoitumaan. Alansa 
asiantuntija vastailee 
kysymyksiin rautaisen 
ammattitaidon ja huu-
morin siivittäminä.  
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tenkin voimaa, ja ainakin itse tun-
nen tekeväni työtä, jolla todella-
kin on tarkoitus. Ja me valimolai-
sethan olemme yleisesti hieman 
outoa sakkia.

Mikä on suhteesi SVY:hyn?  
Varmaankin ystäväni ja entinen 
kollegani Pekka Olkinuora sai 
minut taannoin narutettua jä-
seneksi.

Mitä odotat yhdistyksen 
toiminnalta?
Tasaisuutta ja mielenkiintoisia 
opintopäiviä.

Kerro jotain, mitä työtoverisi 
eivät sinusta tiedä? 
Mitä vähemmän työkaverit mi-
nusta tietävät, niin sen parem-
pi! Ja loput raastuvassa!

Olet työskennellyt valimolla 
työntekijänä, toimihenkilönä 
ja toimihenkilöiden luottamus-
miehenäkin. Mitä hyötyä, haas-
teita, tai ahaa-elämyksiä siirty-
minen työntekijästä toimihen-
kilöksi on tuonut mukanaan? 
Olisiko sinulla esimerkiksi jo-
takin vinkkiä esimiesasemassa 
toimiville SVY:n jäsenille työn-
tekijöiden viihtymisen ja moti-
vaation ylläpitämiseksi? Hyviä 
miehiä ei ole varaa alalta me-
nettää.
Työntekijä antaa parhaansa silloin, 
kun hän kokee tekemänsä työn ar-
vokkaaksi, ja hänelle suodaan ar-
vostusta ja kohtuullista vastuuta 
tekemisestään. On mahdollista, 
että vaikka henkilö ei menesty 
jossakin työtehtävässä syystä tai 
toisesta, saattaa hän lopulta olla 

myöhemmin lähes korvaamaton 
jossakin muussa hommassa. Ja 
vaikka ammattilainenhan ei kai-
paa jatkuvaa valvontaa, niin tun-
ne siitä, että hänellä on käytet-
tävissään ymmärtävä esihenkilö, 
jonka kanssa keskustella ja sopia 
asioista on erittäin tärkeää. Omal-
ta kohdaltani olen oppinut varsin-
kin sen, että uuden luominen ja 
yrittäminen on aina paljon haasta-
vampaa kuin sen arvosteleminen.

Kuka on seuraava haastateltava 
ja mikä on kysymyksesi hänelle? 
Seuraavaksi pyydän haastatelta-
vaksi työpaikkani Raahen Valimo 
Oy:n toimitusjohtajan ja kaikin 
puolin hienon miehen Harri Au-
tion. Kysyn, että mikä ihme sai 
hänet innostumaan valimoyrit-
täjäksi? 

KONEPAJA

WWW.TEVO.FI

LEVITYSTELATEHDAS

ON-SITE-PALVELUT

TERÄSVALIMO

PRONSSIVALIMO

08 265 8800  | tevo@tevo.fi

KONEISTUSTYÖT 
PAIKAN PÄÄLLÄ

— KONEISTUKSET
— PINNOITUKSET
— KORJAUKSET
— KUNNOSSAPITOTYÖT
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Valimon luotettava yhteistyökumppani

Edustamme  varteenotettavia toimittajia ja laadimme asiakkaillemme
räätälöytyjä ratkaisumalleja jo yli 55 vuotta.

Lämmitys- ja jäähdytysseula, panosajo

Uudesta tai regeneroidusta keernahiekasta poistetaan pöly 
ja se saatetaan haluttuun käyttölämpötilaan. Käsiteltävä hiekka 
voidaan kerralla joko lämmittää tai jäähdyttää. Vaaka 
mahdollistaa tarkasti määritellyn hiekkamäärän käsittelyn 
kerrallaan. Pienen kokonsa takia laite voidaan sijoittaa lähes  
kaikkialle keernahiekan valmistamoon. Teknologinen etu   
maksaa itsensä takaisin selvänä rahana. Uusin tekniikka 
tehostaa laitostanne ja tekee tuotannon taloudelliseksi. 

Koneet ja laitteet

Sinkotekniikka: AGTOS GmbH
AGTOS toimii kaikilla sinkopyöräsinkouksen alueilla. Oma henkilöstö
hoitaa sinkolaitosprojekteja, suunnittelee, valmistaa ja ohjelmoi omilla tehtailla 
sinkoja puhdistukseen, ruosteenpoistoon, hehkutushilseen poistoon
ja kuulapommitukseen. Valmistusohjelmaan kuuluvat myös kappaleiden
kuljettimet muilta käsittelypaikoilta sinkoon ja edelleen pois.
Tällöin toimitamme koko järjestelmän ja laitoksen, siis kokonaisratkaisun.
Koneiden koko voidaan mitoittaa millimetrin kokoisten ketjujen
käsittelystä valtamerikonttien sinkoukseen eli laitosten kokoa ei ole
rajoitettu.

   
– Automaattikaavaus:     Künkel-Wagner ja SLS Swisspour valukoneet
– Pullakaavamot:           Eri saksalaisia toimittajia
– Keernatykit:                Reissaus & Baumberg Maschinenbau (uudet koneet)
 Varaosat: Röper/Lämpe
– Hiekan elvytys, terminen ja mekaaninen: Axmann, DeAnTek, Webac
– Paineilmalähettimet:     Klein, Neuhof, DeAnTek
– Induktiouunit, -kelat, transistoritekniikka: I.A.S.
– Romun nostomagneetit:     Himmelmann. 
– Amiinikaasupesurit:      B.G.T. (Arasin)
– Suodatinlaitteistot:       Eri toimittajia
– Sinkotekniikan vara- ja kulutusosat: AGTOS, STO-Strahltecnik, Team-Strahltecnik     
– Tärytekniikka:              Cyrus, Joest (Herweg), Küttner
– Keernahiekan sekoittimet, kaasutuslaitteet: Webac
– Furaani- ja alphaset-hiekkojen sekoittimet:  Webac, Axmann
– Tuorehiekkasekoittimet: Künkel-Wagner
– Panostuslaitteet, pölynpoisto:               Cyrus
– Valimosuunnittelu, valuohjelmat:    DeAnTek

OY DIACO AB, PL 167, 00211 HELSINKI
puh. 09 – 6821 544, fax 09 – 6821 778
e-mail: diaco@diaco.fi

Lämmitys- ja jäähdytysseula, 
panosajo (Neuhof)
Lämmitys- ja jäähdytys-
seula, panosajo DeAnTek 
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Sotaako Eurooppaan soten 
ja lakkojen varjossa ? 

TEKSTI: Nimimerkki Van

lä kaikin tavoin Bidenin ja demokra-
tian asemaa.  

Van mitäpä, jos Venäjä tunnustaa 
Itä-Ukrainan kapinallismaakunnat it-
senäisiksi, ja samalla tarjoaa niille 
osan Ukrainan rajalla olevaa armei-
jaansa ”lainaksi”, jottei Lännen tuke-
ma Ukraina valloita sitä. ”Mainilan 
laukaukset” järjestetään, ja homma 
on perusteltu. Valko-Venäjällä olevat 
sotaharjoitusjoukot jäävät tukemaan 
sikäläistä diktaattoria ”mahdollista 
Naton hyökkäystä vastaan”. USA ja 
Nato eivät puutu, kun on Bidenin sa-
noin ”vain vähän hyökätty”.  EU:n 
isot maat eivät tue rankkoja sankti-
oita: Saksan energiasta on 1/3 maa-
kaasua, ja siitä suurin osa venäjältä 
putkea pitkin, ja korvaavia LNG-ter-
minaaleja ei ole, Ranskan oppositio-
ta rahoittaa FSB/KGB, ja venäläinen 
palkka-armeija tukee vallankumouk-
sia ranskankielisissä Afrikan maissa, 
Italiassa äärioikeiston populistipuol-
ueet saavat tukea Venäjältä. Venäjä 
on jarruttanut kaasutoimituksia niin, 
että Gazpromin Euroopan varastois-
sa on 10 %:n, kun normaalisti on 
90 %:n täyttöaste. Siinäpä Saksa 
asettelee pakotteita. Jokaisella on 
oma napansa. EU hajaantuu ja Ve-
näjä rulettaa.  

Lukekaapa Cathrine Beltonin kirja: 
”Putinin Sisäpiirissä – Kuinka KGB 
valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vas-
taan”. Sen jälkeen on helpompi 
päätellä, mitä Venäjän turvallisuus-
palvelu FSB:n ja Pietarin, Mosko-
van, Espanjan, Italian ym. muiden 
maiden mafiat yhdessä puuhaavat. 

Suurvalloilla on eri konstit hallita: 
Venäjä lahjoo, kiristää ja hämmen-
tää, USA käyttää asevoimaa, van Kii-
na tekee Silkkitietä eli tunkeutuu ta-
louteen ja organisaatioiden sisään 
vaikuttamaan. 

tä paksuksi levyksi Raahessa, ja se 
ohutlevyksi Hämeenlinnassa. Jat-
kossa raakarauta tulee Raahen va-
lokaariuuneihin Ruotsista – pala-
taan Ruotsin vallan aikaan ennen 
vuotta 1809. Jatkossa Oxelösund 
Ruotsissa ehtii valssaamaan Raa-
henkin slabit ohutlevyksi, eli Raa-
he toimii sen kun valssauslinjat 
kestävät ja sitten se on siinä. 

Ay-liikkeen tavoitteeksi olisi pa-
rempi asettaa jäsenistönsä osto-
voimalla korjattu vuosittainen net-
toansio kuin inflaation syömät pro-
senttikorotukset. Liikkeen johto 
joutuisi miettimään mm. jäsenis-
tönsä koulutusta tehtäväalueiden 
muuttuessa, joutuisi päivittämään 
pelikenttäänsä ja ottamaan huo-
mioon palkankorotusvaatimusten 
vaikutukset työnantajan kilpailuky-
kyyn kuten myös verottajan tarvit-
seman osuuden. Ei kannattaisi tu-
kea kaikkea hyvää lupaavia puolu-
eita – ne ovat jäsenistön pussilla.  

Euroopassa pelätään, mitä Ve-
näjä ja Putin tekevät:Syttyykö so-
ta Ukrainassa, mitkä ovat sankti-
ot ja vastasanktiot ja niiden vai-
kutukset?  Tulos tiedetään, kun 
tämä Valimoviesti on luettavissa.  

Yksi kiinalaisen sotapäällikkö Sun-
zin viisaus on: Harhauta vihollinen 
varautumaan yhteen uhkaan, mut-
ta toteuta isku toisaalle. Tämän Ve-
näjä osaa: ei Venäjä miehitä koko 
Ukrainaa, vaan jatkaa itäosien ja 
Krimin jäätynyttä konfliktia - se riit-
tää estämään liittymisen Natoon 
tai EU:hun. Pääasia on palauttaa 
ikiaikainen Venäjä, ”liittää” Valko-
Venäjä, vahvistaa USA:n ja Naton 
vastaisia liittoutumia Kiinan ja Ira-
nin kanssa. Todelliset pääkohteet 
ovat EU:n hajottaminen ja USA:n 
vaalien sotkeminen heikentämäl-

Suomessa pidettiin ns. Sote- eli 
Hyvinvointialuevaalit.  Poliitikot 
eduskunnasta ja kunnista järjes-
täytyivät kuluttamaan n. 20 mil-
jardia vuodessa. Ay-liike valtasi 
SOTE:n: valituista alan ammatti-
laisia on 30 %, joista valtaosa on 
jonkin ammattiliiton jäseniä. Oma 
suu on lähempänä kuin maksajan 
pussi; palkkojen harmonisointi syö 
liikkumavaran, ja kulukatto tulee 
vastaan. Maakuntaverolla tilanne 
korjataan – ei kustannussäästöjä. 
Kuntien veroaste tulee nouse-
maan, kun kunnille jäävät van-
hat kiinteistöt ja yliraskas hallin-
to. Nyt kaikin keinoin olisi pidet-
tävä työpaikat Suomessa ja jopa 
lisätä niitä, mutta ei. 

Kotkan kaupunginjohtajalta läh-
ti kitkeriä terveisiä Helsingin her-
roille, kun UPM:n tehdasta ei tule 
ja jo aiemmin valimo meni kiinni. 
Suomessa luvituksen byrokratia 
on vaikea ja logistinen ja kustan-
nuskilpailukyky ei riitä, ja tehtaat 
menevät muualle. 

Paperimiehet ja AKT sahaavat 
viimeisiä oksia omasta puustaan 
– vihersiirtymä palauttaa Suomen 
tervanpolttajaksi. Lakkoilu voi 
UPM:n Pesosen mukaan vaikut-
taa myös tuleviin investointeihin. 
Sellutehtaista Pietarsaari ja Lap-
peenrannan Kaukas tulevat en-
simmäisenä elinkaarensa päähän, 
ja investointeihin tarvittaisiin va-
kaata toimintaympäristöä. 

SSAB:n vetyteräksen tuloa Raa-
hen tehtaalle on kiitelty. Tosiasias-
sa jalostusarvo laskee rajusti: Nyt 
Suomen ja Venäjän rautamalmista 
tuodusta kivihiilestä valmistetulla 
koksilla luodaan raakarautaa, ja sii-
tä konvertterilla jalostetaan teräs-

KOLUMNI
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KOLUMNI

EUROPE – CHINA – INDIA – JAPAN – US

     CNC-KONEISTETUT ISOT JA PIENET 
     VALUMALLIT PUUSTA JA MUOVISTA
  

        Kiteen Malliveistämö
           Aki Mämmi Oy
                      Ruukkitie 1
                  82600 Tohmajärvi
    
                    Puh. 0500 685884
	 			www.kiteenmalliveistamo.fi
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BET-KER OY
PL 13 Joutsentie 4
84101 YLIVIESKA
Puhelin (08) 410 5600
www.betker.fi

ERIKOISVALU HALMELA OY
Kartanonlenkki 51  
04680 HIRVIHAARA
Puhelin (019) 689 3311 
Faksi (019) 689 3333
www.erikoisvalu.fi                                               

INSINÖÖRITOIMISTO 
AX-LVI OY
PL 428
33101 TAMPERE
Puhelin (03) 2680 111
www.ax.fi   

MALLIVARUSTE KOSKI OY
Maakunnantie 2
27430 PANELIA
Puhelin (02) 8647 465
Faksi (02) 8647 465

                              
  
                                                                 

RAAHEN VALIMO OY
Merikatu 7
92100 RAAHE
Puhelin 010 5856200
www.miilucast.fi    

PEIRON OY
PL 88, Teollisuustie 4
32801 KOKEMÄKI
Puhelin 020 750 9400
www.peiron.fi    

                                                                   
ULEFOS OY / 
NIEMISEN VALIMO
Merstolantie 5
29200 HARJAVALTA
Puhelin 010 3156 640                                                                              
www.niemisenvalimo.fi  

SUOMEN 
VALIMOTEKNINEN YHDISTYS
www.svy.info

                                                                                 
SUOMEN VALIMOMUSEO
Tehtaanpuisto, 03601 KARKKILA 
Puhelin (09) 4258 3674 
(arkisin kello 8–16)
www.karkkila.fi
Muista museokauppa!                                             

TIMO VILLMAN OY
Viasvedentie 128 
28660 PORI 
Puhelin 040 741 7639 
www.valimohiekka.fi

RIVI-ILMOITUKSET
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SVY:TÄ TUKEVAT YRITYSJÄSENET

Alteams Finland Oy
PL 91 (Yritystie 1)
40351 Jyväskylä
0201 339 500, www.alteams.com

ASK Chemicals Scandinavia Ab
Box 22, SE-125 21 Älvsjö
+46 70 563 0326
www.ask-chemicals.com 

Beijer Oy
Elannontie 5 
01510  VANTAA
(09) 6152 0550, www.beijers.fi

Bet-Ker Oy
PL 13, Puuhkalantie 3
84100  YLIVIESKA
(08) 410 5600, www.betker.fi

Calderys Finland Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 VANTAA
0207 680 600, www.calderys.fi

Componenta Castings Oy
Bremerintie 6
03600 KARKKILA
010 403 00
www.componenta.com

Diaco Oy Ab
PL 167, Melkonkatu 28 D
00211  HELSINKI 
(09) 682 1544, www.diaco.fi

Erikoisvalu Oy
Kartanonlenkki 51 
04680  HIRVIHAARA 
019 - 689 3311  
www.erikoisvalu.fi

Finfocus Instruments Oy
Hiomotie 32 
00380 Helsinki, Finland 
Tel: +358 (0)10 328 9980 
Mob: +358 (0)50 408 0085 
www.finfocus.fi 

Kiteen Malliveistämö 
Aki Mämmi Oy
Ruukkitie 1
86200 Tohmajärvi
0500 685884
www.kiteenmalliveistamo.fi

Kongsberg Maritime 
Finland Oy
PO Box 220
26101 RAUMA
(02) 83791
yrjo.lehtinen@km.kongsberg.com

LeinoCast Oy
Leinonkatu 5
24100  SALO
(02) 77500, www.leinocast.com

Lux Oy Ab
Lars Sonkin kaari 16 
02600  ESPOO
(09) 622 0550, www.lux.fi

Mallikas Oy
Kirveskuja 6 
23500 UUSIKAUPUNKI
www.mallikas.net 

Mallivaruste Koski Oy
Maakunnantie 2
27430  PANELIA
(02) 8647 465
www.mallivarustekoski.fi

Malliveistämö MuotoPuoli Oy
Akkutie 4
00770  HELSINKI
www.muotopuoli.fi

Maprotec Oy 
Vallgrundvägen 92  
65800 RAIPPALUOTO  
+358 (0)20759 7350 
sales@maprotec.fi 
www.maprotec.fi

Heatmasters Oy
Televisiotie 2 
15860 HOLLOLA
www.heatmasters.net

Heraeus Electro-Nite 
International N.V.
Hitsaajankatu 20
00810 HELSINKI
050-326 4793
Johanna.Bartsch@heraeus.com

Hetitec Oy 
Kurssikeskuksenkatu 11 
33820 TAMPERE 
+358 40 574 0066 
info@hetitec.com

Höganas Borgestad Oy
Jokisentie 167
05200  RAJAMÄKI
(09) 8386 4300
 www.hoganasborgestad.com

Insinööritoimisto 
AX-LVI Oy
PL 428, Kuokkamaantie 4 A
33101  TAMPERE
(03) 2680 111, www.ax.fi

Karhuvalu Oy
Hitsaajantie 40
26820  RAUMA
(02) 634 1400
info@karhuvalu.fi

Karlebo Gjuteriteknik AB
Box 2099
SE-191 02 SOLLENTUNA 
www.karlebo.se

Karkkilan Malliapu Oy
Valurinkatu 4 A 6
03600  KARKKILA
(09) 225 9281, www.malliapu.fi

Keskipakovalu Oy
Lastikankatu 21
33730  TAMPERE
(03) 357 9000
www.keskipakovalu.fi

YRITYS / OSOITE / PUHELINNUMERO / WWW.SIVUT TAI SÄHKÖPOSTIOSOITE



VALIMOVIESTI 1/2022 25

TAPAHTUMA-
KALENTERI 2022

Vko  23/2022 Valimoviesti nro 2

5.-6.5.2022 Opintopäivät

3.-4.11.2022 Valun käytön seminaari

2023 GIFA-messut, Düsseldorf, Saksa

Suomivalimo Oy
Parkatintie 31
72140 IISALMI
www.suomivalimo.fi

Uudenkaupungin 
Rautavalimo Oy
Betorantie 30
23500 UUSIKAUPUNKI
(02) 842 9000, www.urv.fi

Teknos Oy
PL 107, Takkatie 3
00371  HELSINKI
(09) 506 091
 www.teknos.fi

Tevo Lokomo Oy
PL 306, Lokomonkatu 3
33101 TAMPERE

Timo Villman Oy
Viasvedentie 128 
28660 PORI 
040 741 7639 
www.valimohiekka.fi 

Viasveden Hiekka- 
ja Kuljetusliike Oy
Vanha Raumantie 811 
28660  PORI
(02) 6471 230
www.viasvesihiekka.fi

Valmet Technologies  Oy, 
Jyväskylä Foundry
PL 587
40101  JYVÄSKYLÄ 
010 672150
www.valmet.com

Valmet Technologies  Oy,
Valkeakoski terätehdas
PL 125, Niementie
37601  VALKEAKOSKI
010 6720000
 www.valmet.com

Wärtsilä Finland Oy
PL 244
65101  VAASA
010 709 0000 
www.wartsila.com

Meca-Trade Oy
Pohjoisrantakatu 11
28100  PORI
(02) 641 8540
www.mecatrade.fi

Raahen Valimo Oy
Merikatu 7
92101  RAAHE
010 585 6200 
www.miilucast.fi

Nordic Flanges Oy
Ferralintie 1
68500 KRUUNUPYY
(06) 8238 750, www.ferral.fi

Oitin Valu Oy 
Valuntie 9 
12100 Hausjärvi 
+358 19 782 061 
olli-pekka.kopiloff@oitinvalu.fi 
www.oitinvalu.fi 

OnSteel Oy 
Onnelantie 1 
43500 Karstula 
+358 400 809 995 
www.onsteel.fi 

Peiron Oy
PL 88, Teollisuustie 4
32801  KOKEMÄKI
020 750 9400, www.peiron.fi

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200  VIEREMÄ 
020 768 800, www.ponsse.fi

Ris-Pert Oy 
Ahertajankatu 15 
33720 Tampere 
(03) 2224362 
ris-pert@ris-pert.fi 
www.ris-pert.fi

Romukeskus Oy
Päivöläntie 31
00730 Helsinki
(09) 3505 780
www.romukeskus.fi

Sandvik Mining and 
Construction Oy
PL 100
33311  TAMPERE 
0205 441 20
www.tamrock.sandvik.com

Selcast Oy
PL 36, Kiilantie 17
10300 KARJAA
(019) 278 5800
 www.selcast.fi

Sibelco Nordic Oy Ab
Mikkelänkallio 3
02770  ESPOO 
010 217 9800
www.sibelconordic.com
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Valmet Technologies Oy,
Jyväskylä Foundry

PL 587, 40101 Jyväskylä

  puh. 010-672150
  fax. 010-6725335

Valimossa oli tavaton kiire, ku-
ten usein valimossa on. Koko 
valimon henkilökunta oli ko-
mennettu viikonlopuksi töi-
hin tekemään höyläkoneen 
hihnapyöriä. Muotteja oli ko-
ko permanto reunasta reunaan 
täynnä, kun alettiin valamaan. 
Insinööri Korhonen oli ilmei-
sesti tutkinut metallurgiaa, ja 
arveli saavansa rikin pois rau-
dasta kastelemalla koksit 
kalkkivedellä. Ja niin kaikki 
koksit valkaistiin. Tulos oli, 
että kaikki pyörät olivat susia.

Kaskuja Rautpohjan 
Valimosta, osa 24. 

Kaskut kerännyt Olavi Piha.
Uudenkaupungin Rautavalimo Oy
Betorantie 30
FI-23500 Uusikaupunki, Finland

www.urv.fi
urv@urv.fi
Tel. +358 2 842 9000
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MEDIAKORTTI
Valimoviesti
Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen jäsenlehti

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen Valimotekninen Yhdistys ry
 Finlands Gjuteritekniska Förening rf

LEHDEN VERKKOSIVUT
http://svy.info/valimoviesti.html

LEVIKKI JA PAINOS
Valimoviesti tavoittaa pääosan valimoiden toimihenkilöistä, 
malliveistämöistä, valimoiden laite-ja raaka-ainetoimittajista 
sekä osan valun käyttäjistä. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. 
Painosmäärä n. 700 kpl/lehti.

AINEISTOT JA AIKATAULUT

Numero  Aineiston jättöpäivä   Lehti ilmestyy viikolla 
1   10.2.    11
2   10.5.    23
3   20.8.    38
4   10.11.    50

TEKNISET TIEDOT
Lehden koko: 210 x 270 mm
Värillinen

AINEISTOT JA ILMOITUSMYYNTI
Jani Isokääntä p. 040 834 8088, jani.isokaanta(at)svy.info

HINNASTO:
Sivua  Hinta,€  Koko, lev x kork, mm 

1     570  175 x 225
½     350  175 x 110
¼     220  85 x 110
Rivi       75  85 x 30

Huom! Koko sivun ilmoitukseen on tehtävä 2mm leikkuuvarat.
Mikäli haluat useamman sivun, ota yhteyttä ilmoitusmyyntiin.
Mediakortissa esitetyt hinnat ovat alv 0 %.

OSOITE
Paavo Havaksen tie 5 D
90570 Oulu

PUHELIN 
040 – 834 8088
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Nyt valimon laitekanta ajan tasalle!

Toimisto
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh 09 622 0550
info@lux.fi, tilaukset@lux.fi

Varasto
Kuusimäentie 2
01900 Nurmijärvi
Puh 09 854 3401
varasto@lux.fi

www.lux.fi

Kuten tiedät, löytyy Luxin valikoimasta lähes kaikki valimon
tarvitsemat laitteet kynänteroittimista induktiouuneihin.
Toimittajamme olemme valinneet Luxin Parasta parhaille
-periaatteella, ja laitteet kestävät isältä pojantyttärelle. Koska
tunnemme myymämme laitteet, tarjoamme niihin suomenkielisen
käyttäjäkoulutuksen ja teknisen tuen yli sukupolvien.

Isotkin kokonaisuudet tarvittaessa avaimet käteen periaatteella

Mikäli valimon suunnittelu- ja asennusresurssit eivät riitä, voimme
tarvittaessa tehdä kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toimittaa laitteet
asennettuina ja käyttöönotettuina pitkällä perävalotakuulla.

Luxilta monipuoliset rahoituspalvelut!

Jos pankin kanssa vääntäminen aiheuttaa harmaita hiuksia, tai ellet
halua kuormittaa tasettasi, tarjoamme erilaisia rahoitusratkaisuja,
joiden avulla haluamme mahdollistaa sen, että suomalaiset valimot
saavat ansaitsemansa laadukkaat laitteet käyttöönsä!

Kaavaamoon
- Hiekansekoittimet
- Peitostesekoittimet
- Kaavauslinjat
- Muotin kääntölaitteet
- Keernatykit

Hiekkalaitokseen
- Hiekanlähettimet
- Tyhjennystäristimet ja 

hiekanelvytyslaitteet
- Hiekanjäähdyttimet
- Hiekan pölynpoisto

Sulattoon
- Induktiouunit
- Panostus- ja 

kuivausratkaisut
- Massan täryttimet
- Valusangot
- Senkan lämmittimet

Putsaamoon
- Singot
- Syöttöjen poistotykit


